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 مسك الدفاتر المحاسبية
 

 

  ما هو مسك الدفاتر 

مسك الدفاتر : هو عملٌة تدوٌن العملٌات المالٌة ألي مشروع أو منشاة فيً دفاترهيا و اسيتجرا  

 ئجها وفقا لمبادئ المحاسبة نتا

 

 

 

: علم ٌشتمل على مجموعة من القواعيد والمبيادئ واألسيا والنارٌيات التيً تسيتجدم  المحاسبة

فً تحلٌل وتسجٌل وتبوٌب وتصنٌف العملٌات المالٌة من واقع مستندات مؤٌدة لهيا ولليك بهيدف 

و جسيارة ومعرفية مرهاهيا التعرف فً نهاٌة السنة المالٌة علة نتٌجة أعمال المشروع من ربح أ

 المالً .

 

 

 

 : أهداف مسك الدفاتر المحاسبية 

o  تسجٌل جمٌع العملٌات المالٌة التً تحدث فً المشروع عند حدوثها 

o تبوٌب وتصنٌف العملٌات المالٌة 

o  ًاستجرا  نتائج أعمال المشروع وبٌان مرهاه المال 

o مساعدة اإلدارة فً اتجال القرارات السلٌمة 

o ت تجدم أغراض فئات من داجل المشروع أو جارجهتوفٌر معلوما 
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 : الفروض المحاسبية األساسية في عمليات مسك الدفاتر المحاسبية 

o  الوحدة المحاسبٌة : حٌث ٌنار للمؤسسة بصفة مستقلة عن اإلدارة أو المالّك 

o  االستمرارٌة : حٌث ٌفترض أن المشروع مستمر فً عمله إلى أميد غٌير محيدد

 دالئل تعها للك ما لم تجد

o وحدة القٌاا : ٌتم تسجٌل العملٌات فً المشروع بوحدة قٌاا نقدٌة محددة 

o  ًالفترة المحاسبٌة : ٌقسم عمر المشيروع المسيتمر إليى فتيرات دورٌية ثابتية التي

 ٌتعارف علٌها بأنها سنة مٌالدٌة واحدة لهل فترة

 

 

 

 العملية المالية : 

ؤثر على مبلغ أو طبٌعة أحد الحسابات ٌتم التعامل معهيا هً العملٌة التً تحدث فً المشروع وت

 داجل المشروع 

 

 

 

 أنواع الحسابات المستخدمة في مسك الدفاتر المحاسبية :

 حسابات األصول )الموجودات( : وتمثل جمٌع ممتلهات المشروع وموجوداته 

 حسابات الجصوم )االلتاامات( : التاامات المشروع ومطلوباته تجاه الغٌر 

 بات الملهٌة : وتمثل رأا مال المشروع واألرباح المحتجاةحسا 

 حسابات المصارٌف : هو المبلغ المدفوع للغٌر لقاء الحصول على جدمة منهم 

 حسابات اإلٌرادات : وهو المبلغ المهتسب من الغٌر لقاء تقدٌم جدمة له 

 
 
 
 

 

 

 

 نظام القيد المزدوج
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 جر دائنهل عملٌة مالٌة لها طرفٌن أحدهما مدٌن واآل

 األصول والمصارٌف : إلا اادت فهً مدٌن وإلا نقصت فهً دائن

 الجصوم واإلٌرادات : إلا اادت فهً دائن وإلا نقصت فهً مدٌن

 
 مثال عملي :

 مدٌن / دائن طبٌعة التأثر طرفا العملٌة العملٌة المالٌة الرقم

بدأ المشروع أعماله برأا مال   .1

 جمسٌن ألف دٌنار نقدا

  صول أ -النقدٌة 

  جصوم -رأا المال 

 

 +55555 

+55555 

 مدٌن

 دائن

اشترى المشروع سٌارة بقٌمة   .2

عشرٌن ألف دٌنار من شرهة 

 الدٌار على الحساب

   

  

 

  

سدد المشروع نصف قٌمة   .3

 السٌارة نقدا

   

  

  

اشترى المشروع أثاث بقٌمة   .4

 عشرٌن ألف دٌنار

   

  

  

سدد المشروع باقً قٌمة   .5

 لةالسٌارة بموجب همبٌا

   

  

  

سدد المشروع قٌمة الهمبٌالة   .6

 نقدا

   

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 الدورة المحاسبية تشتمل :
 



 

arab.com-www.acc 6 

 إعداد المستند المؤٌد لصحة العملٌة المالٌة .1

 تسجٌل القٌد فً دفتر الٌومٌة العام .2

 ترحٌل القٌد المسجل إلى دفتر األستال العام .3

 إعداد مٌاان المراجعة  .4

 قائمة الدجل( –العمومٌة  إعداد الحسابات الجتامٌة )المٌاانٌة .5

 

 أنواع القيود 

  القٌييد البسييٌط : القٌييد الييلي ٌتهييمن جانبييه المييدٌن حسيياب واحييد والجانييب الييدائن

 حساب واحد أٌها  

 : القٌد المرهب 

o  القٌد المرهب من الجانب المدٌن : هو القٌد اللي ٌتهمن جانبيه

 المدٌن أهثر من حساب وجانبه الدائن حساب واحد

 

 نقدا مرة واحدة 15555وأثاث بقٌمة  15555سٌارة بقٌمة : شراء  مثال

 حـ/ األثاث 15555   

 حـ/ السٌارات 15555

 حـ/ النقدٌة 25555   

 

o  القٌييد المرهييب ميين الجانييب الييدائن : هييو القٌييد الييلي ٌتهييمن :

 جانبه الدائن أهثر من حساب وجانبه المدٌن حساب واحد

 

دٌنار وسداد نصف قٌمتها نقدا  والباقً على  15555: شراء سٌارة من شرهة النصر بقٌمة  مثال

 الحساب 

 حـ/ سٌارات 15555

 حـ/النقدٌة 5555  

 حـ/ شرهة النصر 5555  

 

 القٌيد اليلي ٌتهيمن أهثير مين حسياب فيً الطيرف  القيد المركب منن الرنرفين :

 المدٌن وأهثر من طرف فً الطرف الدائن
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دٌنيار مين شيرهة الوفياء وسيدد ربيع  2555قٌمية دٌنار وأثاث ب 3555: شراء سٌارة بقٌمة  مثال

 القٌمة نقدا والباقً على الحساب 

 حـ/ سٌارات 3555

 حـ / األثاث 2555

 حـ/النقدٌة1255  

 حـ/ شرهة النصر3755  

 

  الدفاتر المحاسبية

 من قانون التجارة األردنً إلاام المشارٌع بمسك دفاتر محاسبٌة أصولٌة وهً: 16نص المادة 

 مٌة العامدفتر الٌو .1

 دفتر صور الرسائل  .2

 دفتر الجرد والمٌاانٌة .3

 أي دفاتر مساعدة تقتهٌها طبٌعة العمل .4

 

 الدفاتر المحاسبٌة غٌر اإللاامٌة

o دفتر األستال العام 

o والمصارٌف تدفتر اإلٌرادا  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 الشكل العام لدفتر اليومية العام

 المبالغ

 الــــبـــــيــــان
رقننننننم 

 القيد
 رقم المستند

صنفحة 

األستاذ 

 العام

 دائن )له( مدين )منه( التاريخ

 د ف د ف
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: فٌما ٌلً بعض عملٌات البٌع والشراء للبهاعة التً تمت فً محالت االادهار التجارٌة  مثال

 ، ٌرجى تسجٌلها فً دفتر الٌومٌة العام 2553/  2الل شهر شباط ج

 

o  ً152دٌنار بموجب مستند دفع رقم  2555اشترت المحالت بهاعة نقدا بقٌمة   2/ 1ف 
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o  ً211دٌنار بموجب مستند قبض رقم  2555باعت المحالت بهاعة بشٌك بقٌمة  4/2ف 

o  ً157نار بموجب مستند دفع رقم دٌ 1755اشترت المحالت بهاعة بشٌك رقم بقٌمة  9/2ف 

 

o  ً111دٌنار بموجب مستند دفع رقم 2155اشترت المحالت بهاعة نقدا بقٌمة  15/1ف 

 

o  ً219دٌنار بموجب مستند قبض رقم   2455باعت المحالت بهاعة نقدا بقٌمة  22/2ف 

o  ً231دٌنار بموجب مستند قبض رقم 1555باعت المحالت بهاعة بشٌك بقٌمة  28/2ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: قيود اليومية

 المبالغ

 الــــبـــــيــــان
رقننننننم 

 القيد
 رقم المستند

صنفحة 

األستاذ 

 العام

 دائن )له( مدين )منه( التاريخ

 د ف د ف
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 صفحة دفتر األستاذ العام
 
 
 
 / ....................................حـ 

 التاريخ رقم القيد البٌان دائن )له( مدٌن )منه(
 د ف د ف
       

       

       

       



 

arab.com-www.acc 11 

       

       

   المجموع    

   الرصيد    

 
 
 
 

 حـ / ....................................

 التاريخ يدرقم الق البٌان دائن )له( مدٌن )منه(
 د ف د ف

       

       

       

       

       

       

       

   المجموع    

   الرصيد    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حـ / ....................................

 التاريخ رقم القيد البٌان دائن )له( مدٌن )منه(
 د ف د ف
       

       

       

       

       

       

   المجموع    
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   الرصيد    

 

 

 

 

 

 حـ / ....................................

 التاريخ رقم القيد البٌان دائن )له( مدٌن )منه(
 د ف د ف
       

       

       

       

       

       

   المجموع    

   الرصيد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترحيل : 
ة ترحٌل نقل عملٌات المسجلة فً دفتير الٌومٌية العيام إليى حسياباتها المعنٌية فيً دفتير وهً عملٌ

 األستال العام 
 

 الترصيد :
 

 هً عملٌة إٌجاد حصٌلة )نتٌجة( لهل حساب فً دفتر األستال العام، حٌث تتم هما ٌلً :

o اهرة ٌتم جمع المبالغ الااهرة فً هل حساب فً الجانبٌن المدٌن وهللك المبالغة الا

 فً الجانب الدائن 

o  ٌسجل المجموع األهبر فً هال الجانبٌن 
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o  ٌسجل الفارق فً الجانب األقل وٌعتبر هلا الفارق محاسيبٌا هيو الرصيٌد وسينجد أن

 احتماالت : 3هناك 

o  ًأن ٌهون مجموع المبيالغ فيً الجانيب الميدٌن أهبير مين مجميوع المبيالغ في

نيب حٌيث ٌسيمى الرصيٌد فيً الجانب الدائن مما ٌعنً اهور الفرق فً الجا

 هله الحالة مدٌنا  

o  ًأن ٌهيون مجميوع المبيالغ فيً الجانيب الييدائن أهبير مين مجميوع المبيالغ فيي

الجانب المدٌن مما ٌعنً اهور الفرق فً الجانب حٌث ٌسيمى الرصيٌد فيً 

 هله الحالة دائنا  

o  أن ٌتساوى مجموع المبالغ فً الطرفٌن المدٌن والدائن وبالتالً عدم وجيود

 ٌدرص

 
 حـ / البنك  حـ / الصندوق

 له  له   له  منه   
إلننننن  حنننننـ/ رأ  المنننننال  0555

1/1 

 من حـ / المشتريات 0555 1/1إل  حـ/ رأ  المال  0555  0/1من حـ / األثاث    0555

  11/1إل  حـ / المبيعات  0555  15/1من حـ/ المشتريات  1555 8/1إل  حـ / المبيعات  0555

النننننننننند      إلنننننننننن  حننننننننننـ / خ 0555

10/1 

    

 

 ــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــ

  

 ــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــ

 ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــــــ ــــــــــــ

 
 

 أشكال ونماذج مصادر القيود
 

 الفاتورة التجارية
 Date          التارٌخ

 .Mr ...............................................المطلوب من السٌد................................
  

 السعر العدد الصنف د ف

     

     

     

     

 المجموع  

 توقٌع المستلم        توقٌع المحاسب
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o مستند القبض 

 
 سند قبض

 255التارٌخ   /   /       صفحة الٌومٌة ...........
 255رقم       من ............................

 
 فلا      دٌنار     

 
 

 وصلنً من .............................................................................................
 مبلغ وقدره .............................................................................................

 .....................................................................................وللك ........
)  ( شٌك رقم ................................  بتارٌخ  بموجب  )  ( نقدا  

........................ 
 

توقٌع المستلم            
................ 

 
 

 

 

 

 

 

o  مستند الصرف 
 

 
 

 رفسند ص
 55255رقم 

 255التارٌخ :   /  /  

 دٌنار فلا

  

 
 ادفعوا ألمر ............................................................ 

 مبلغ وقدره :...........................................................

 ...........وللك عن :...................................................

 اسم وتوقٌع المستلم                                                                
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o مستند القيد 
 
 

 التاريخ :   سند القيد
 الرقم :  

 

 البٌان دائن مدٌن اسم الحساب رقم الحساب

 
 
 
 

 
 
 

   

    المجموع 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ميزان المراجعة

 
ليدفاتر المحاسيبٌة مين جيالل إثبيات القٌيود المحاسيبٌة فيً دفتير إن الهدف الرئٌسً لمسيك ا

الٌومٌة وترحٌلها إلى دفتر األستال العام هيو الوصيول إليى نتيائج عملٌيات المشيروع جيالل فتيرة 

معٌنة سواء  هانت ربحا  أو جسارة عيالوة عليى إعيداد هشيف المٌاانٌية فيً نهاٌية الفتيرة المالٌية، 

ابات النتٌجية )الحسيابات الجتامٌية( والمٌاانٌية العمومٌية ٌيتم وألغراض تسهٌل عملٌة إعداد حسي

إعداد هشف مٌاان المراجعة وللك من واقع أرصدة الحسابات الموجودة فً دفتير األسيتال العيام 

 وٌمهن توهٌح هله المراحل هما فً الشهل التالً :

 

 

 

 

 

 

 

 تر اليوميةدف

 

 

دفتر األستاذ 

 العام

 

 ميزان 

 

 المراجعة

 

 الحسابات

 

 الختامية
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ت أو مجامٌعهييا الدائنيية وميين هنييا ٌمهيين تعرٌييف مٌيياان المراجعيية بأنييه هشييف بأرصييدة الحسييابا

والمدٌنة وٌهدف إلى اهتشاف األجطاء وتسهٌل إعداد الحسابات الجتامٌة والمٌاانٌية العمومٌية أو 

 هما ٌعرفه البعض بأنه أداة قٌاا التواان المحاسبً .

 

 أهداف إعداد ميزان المراجعة

 تالٌعتبر مٌاان المراجعة وسٌلة تأهد مبدئً من تواان الحسابات فً دفتر األس .1

 ةجطوة تمهٌدٌة إلعداد الحسابات الجتامٌة والمٌاانٌة العمومٌ .2

ٌساعد على اهتشاف األجطاء التً تؤثر على تواانه مما ٌؤدي إلى تصحٌحها قبل إعداد  .3

 الحسابات الجتامٌة والمٌاانٌة العمومٌة

 مالحظات مهمة :

o رصيدة أرصدة حسابات األصيول )النقدٌية،األوراق المالٌة،اآلالت،السيٌارات( وأ

حسيييابات المصيييارٌف المجتلفييية )رواتب،مشيييترٌات،ههرباء( ورصيييٌد حسييياب 

المسحوبات الشجصيٌة هيً أرصيدة مدٌنية بطبٌعتهيا فتاهير فيً جانية األرصيدة 

 المدٌنة.

o . وأرصدة اإلٌرادات ورصٌد رأا المال هً أرصدة دائنة بطبٌعتها 

 مثال عل  ميزان مراجعة

 255مٌاان المراجعة هما هو بتارٌخ   /   /  

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدٌنة

 الصندوق - 5555

 المشترٌات - 3155

 أوراق قبض )همبٌاالت لنا( - 555

 المبٌعات 5655 -

 م. جمرك - 455

 م. نقل - 355

 م. مبٌعات - 155

 المبانً - 35555

 السٌارات - 12555

 الدائنون )علٌنا( 12855 -
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 علٌنا(أوراق دفع )همبٌاالت  655 -

 مردودات المشترٌات 455 -

 مردودات المبٌعات - 1655

 م. ههرباء - 75

 مصارٌف عمومٌة - 1455

 رواتب موافٌن - 6155

 المدٌنون )لنا( - 855

 1/1بهاعة مجانة فً  - 4855

 قرض بنهً طوٌل األجل 5555 -

 رأا المال 42375 -

 المجموع 66775 66775

 

 

 

 

 مثال شامل :

زن بفننتم مشننروع ورشننة لتصننليم السننيارات مننة بدايننة السنننة  خننالل الشننهر األول قننام قننام مننا
 بالعمليات التالية :

o  دينار كرأ  مال أودعها في صندوق المشروع 8555خصص مبلغ  1/1في 

o  دينار دفعها نقدا 1855اشترى آالت بقيمة  0/1في 

o  عل  الحسابدينار من شركة بركات  005اشترى أدوات ومعدات قيمتها  11/1في 

o  دينار مصروفات هاتف نقدا 85دفة مبلغ  11/1في 

o  سدد رصيد شركة بركات نقدا 01/1في 

o  دينار نقدا 85اشترى مكتب قيمته  08/1في 

o  دينار نقدا 05دفة مصاريف كهرباء  01/1في 

 المرلوب :
ستاذ العام   وتصوير الحسابات في دفتر األالعمليات السابقة في دفتر اليومية بررقة منظمة إثبات

 وترصيدها وإعداد ميزان المراجعة.
 
 

 الحل :
 أوالً دفتر اليومية

 البٌان له منه
رقييييم 

 القٌد

 ص

 األستال
 التارٌخ
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 ثانياً دفتر األستاذ العام

 حـ / رأا المال  حـ / الصندوق
 له  له   له  منه   

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 حـ / األدوات والمعدات  حـ / آالت
 له  له   له  منه   
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 حـ / مصارٌف هاتف  حـ / شرهة برهات
 له  له   له  منه   

     

     

     

     

     

 حـ / مصارٌف ههرباء  حـ / المهتب )األثاث(
 ه ل له   له  منه   

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 ميزان المراجعة 

 0552/      /  مشروع  كما في لميزان المراجعة ل

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة
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 المجموع  

 

o ميةالميزانية العمو 

وتسننم  أيًنناً بقائمننة المركننز المننالي وهي قائمننة تبننين المركننز المننالي للمنشنن ة فنني تنناريخ 

 معين.

 ويمكن توًيم شكل الميزانية كما يلي :

 

 055/      /     الميزانية العمومية كما هي في

 االلتزامات وحقوق الملكية الموجودات

 المتداولة االلتزامات  المتداولة الموجودات 

 شيكات مؤجلة  ق المقبوًاتصندو 



 

arab.com-www.acc 21 

 ذمم دائنة علينا  صندوق المصروفات 

 كمبياالت  البنك 

 رويلة األجل االلتزامات  الذمم المدينة )لنا( 

 قروض بنكية  البًاعة 

   شيكات برسم التحصيل 

 حقوق الملكية  الثابتة الموجودات 

 رأ  المال  أثاث ومفروشات 

 ات سابقة+ أرباح سنو  آالت ومعدات 

 + أرباح السنة الحالية   أجهزة كومبيوتر 

 المسحوبات الشخصية -  مجمة استهالك الموجودات - 

    

 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية  الموجودات مجموع 

 

 قائمة الدخل 

وهً عبارة عن قائمة مالٌة الهدف من إعدادها بٌان نتٌجة عمل المنشأة من األرباح 

فترة مالٌة معٌنة )عادة سنة( حٌث تاهر فٌها بنود اإلٌرادات والمصروفات والجسائر عن 

 المتحققة جالل الفترة المالٌة وٌهون شهلها هالتالً :

 

 0552/     قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في   /  

 البٌان مبالغ جائٌة مبالغ هلٌة 

 إجمالً المبٌعات  

 مردودات المبٌعات  -  

 فً المبٌعاتصا  

 تطرح تهلفة المبٌعات :  
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 بهاعة أول المدة   

 إجمالً المشترٌات +  

 مردودات المشترٌات  -  

 بهاعة آجر المدة  -  

 تهلفة البهاعة المباعة  

 مجمل الربح  

 تطرح المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة  

 الرواتب   

 الههرباء  

 الهاتف  

 القرطاسٌة  

 الحهومٌة الرسوم  

 اإلٌجارات  

 االستهالهات  

 مجموع المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة  

 صافً الربح  

 التحليل المالي

ٌعتمد التحلٌل المالً اعتمادا أساسٌا  على قائمة المرها المالً )المٌاانٌة العمومٌة(وعلى          

وات مالٌة بحٌث ٌتمهن المحليل قائمة ناتج األعمال)حساب األرباح والجسائر( وللك عن عدة سن

المالً من جاللها من إاهار نواحً القوة أو الهعف فٌما ٌتعليق بالسيٌولة أو الربحٌية والتناسيب 

 بٌن الملهٌة والمدٌونٌة.

 

 ٌقوم التحلٌل المالً على الجطوات التالٌة : و

 

الٌيية إعييداد البٌانييات المالٌيية وتصيينٌفها فييً مجموعييات متجانسيية ئ وميين ثييم القييوائم الم 

   المجتلفةئ وهو جانب ٌقوم به المحاسبون غالبا . 

 

التحلٌل والمقارنة بغٌة اهتشاف العالقات القائمة بٌن مجتلف عناصر األصول والجصوم  
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 والمرها المالً ئ وتحري أسباب قٌام هله العالقات . 

 

 لتفسٌر واالستنتا  . ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالي  أنواع التحليل

 

 قارنة القوائم المالية : التحليل بمأوال: 

 

تبٌن قائمة المرها المالً )المٌاانٌة( مصادر أموال المشروع و أوجيه اسيتجداماتها هميا          

تاهيير بتييارٌخ إعييداد المٌاانٌيية . همييا تلجييص قائميية الييدجل )قائميية األربيياح والجسييائر(اإلٌرادات 

 . والنفقات جالل فترة معٌنة وصافً الربح أو الجسارة المتحققة

 

غٌر أن الحاجة للحصول على معلومات أهثر مميا ٌمهين استجالصيه مين القيوائم المالٌية          

التقلٌدٌة استدعت وهع قوائم جدٌدة تبٌن بصورة أوهح أسباب تغٌر الموارد النقدٌية مين جهية، 

 وتبٌن ما طرأ من تغٌرات على رأا المال العامل من جهة أجرى. 

 

روع أن تحلل اتجاهات التقدم من عيام آلجير لتسيتنبط أو تقيدر االتجياه ٌمهن إلدارة المشو        
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العام عن طرٌق المٌاانٌات المقارنة وللك بتحدٌد مقيادٌر الاٌيادة أو النقصيان لمجتليف األصيول 

 والجصوم مع التعبٌر عن هله المقادٌر بالقٌم المطلقة أو النسبٌة. 

 

القيوائم المالٌية وتصينٌفها بالشيهل المالئيم ئ لتصيبح وال بد للقٌام بهله الدراسية مين ترتٌيب        

قابلة للدراسة و التحلٌل بشهل سيلٌم ئ وتياداد المنفعية مين القيوائم المالٌية بيلجراء المقارنيات بيٌن 

عناصر هله القوائم لفترات امنٌة عدٌدة بحٌث ٌمهن استجالص اتجاه التغٌرات فيً هيله القيوائم 

 رات على الهٌهل التموٌلً للمشروع. وهٌفٌة تطورها ئ وتأثٌر هله التغٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 وٌأجل تحلٌل القوائم المالٌة بالمقارنة أحد الشهلٌن التالٌٌن: 

 

 التحليل الرأسي:  

ٌوصف هلا األسلوب بأنه تحلٌل سهونً ثابت وٌهدف التحلٌل الرأسً للقوائم المالٌة إليى         

عناصيير التييً تشييهل مجموعيية معٌنيية فييً إاهييار األهمٌيية النسييبٌة ألحييد العناصيير أو لهييل ميين ال

القائمة، وال بد من اإلشارة إلى أن تغٌر الوان النسبً للعنصر داجل المجموعة التً ٌنتمً إلٌها 

ال ٌرجييع بالهييرورة إلييى تغٌيير قٌميية هييلا العنصيير، بييل قييد ٌهييون هييلا التغٌيير نتٌجيية تغٌيير قٌميية 

 المجموعة رغم ثبات قٌمة العنصر نفسه. 

مة الدجل) األرباح و الجسائر ( فلن الرقم األساسً هو رقم صافً المبٌعات اللي أما بالنسبة لقائ

 تنسب إلٌه عناصر قائمة الدجل هافة . 

 

 التحليل األفقي:  

 وٌوصف هلا األسلوب بأنه أسلوب حرهً دٌنامٌهً بعها أسلوب التحلٌل الرأسً .         

أ عليى عناصير القيوائم المالٌية لعيدد مين وٌهدف التحلٌيل األفقيً إليى إاهيار التغٌيرات التيً تطير
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 الفترات الامنٌة المتتالٌة . 

وتاهر مقارنة هله العناصر عبر الامن اتجاه هله العناصر و التغٌرات التً تطيرأ علٌهيا        

ئ مما ٌساعد على تحلٌل أسبابها ودراسة انعهاساتها على الترهٌب المالً للمشروع من جهية ئ و 

المسييتقبلٌة المتوقعييية لهييله العناصييير بشييهل ٌسييياعد علييى إعيييداد المواانيييات التنبييؤ باالتجاهيييات 

 التجطٌطٌة من جهة أجرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال عل  التحليل االفقي

 

 نسبة التغٌر دٌنار1999 

98-99 

 نسبة التغٌر دٌنار1998

97-98 

 دٌنار1997

 18555 %11.11 25555 %25 25555 المبٌعات

 13555 %18.52 16555 %25 25555 تهلفة البهاعة المباعة

 4555 11.11- 4555 %25 5555 الربح اإلجمالً

      المصارٌف

 555 %5 555 %5 555 الرواتب

 755 %6.6 855 %12.5 955 تامٌن

 145 %7.1 155 %25- 125 إعالنات

 455 %12.5 455 %11.11 555 إٌجارات

 75 %33.33- 55 %5 55 نقلٌات

 25 %65 45 %25 55 تناٌفات



 

arab.com-www.acc 26 

 ـ ـ 25 %55 35 م.متفرقة

 1895 %6.3 2515 %7 2155 مجموع المصارٌف

 2615 %23.75- 1995 %43.22 2855 الربح الصافً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل العمودي ثانيا:

ٌرتها هلا التحلٌل على مقارنة أرقام السنة الواحدة بعهها ببعض فتجري مقارنة مبٌعات السنة 
السنة ئ أو مقارنة المبٌعات مع تهلفة البهاعة المباعة هما  موهوع التحلٌل مع مصارٌف نفا

 فً المثال التالً

 

 النسبة من المبٌعات دٌنار1999 

 %155 25555 المبٌعات

 %85 25555 تهلفة البهاعة المباعة

 %25 5555 الربح اإلجمالً

   المصارٌف

 %2 555 الرواتب

 %3.6 955 تامٌن

 %5.48 125 إعالنات

 %2 555 إٌجارات

 %5.2 55 نقلٌات
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 %5.2 55 تناٌفات

 %5.12 35 م.متفرقة

 %8.6 2155 مجموع المصارٌف

 %11.4 2855 الربح الصافً

 

 التحليل القراعي ثالثا:

ميين ابييرا اسييتجدامات التحلٌييل المييالً هييو مقييدرة المحلييل علييى مقارنيية مؤشييرات األداء المتعلقيية 

لقطاع اللي تتبع ليه هيله المنشيأة ئمثيل مقارنية مبٌعيات بمنشأة ما مع تلك المؤشرات السائدة فً ا

المنشييأة مييع معييدل المبٌعييات للمنشييات المشييابهة فييً نفييا القطيياع ئ ولهيين هييلا ٌتطلييب وجييود 

معلومات هافٌة عن مؤشرات المؤسسات والشرهات المشابهة وهلا قد ٌهون أحٌانا متاحا وأحٌانا 

نيى مين هيله المؤشيرات فيً غيرف التجيارة اجرى غٌير متياح ئ غٌير انيه ٌمهين وجيود الحيد األد

 والصناعة ولدي مؤسسات األبحاث أو لدي بعض اإلدارات الحهومٌة.

 

 

 تحليل االنحرافات رابعا:

تقوم العدٌد من المنشات بتصيوٌر مواانيات تعهيا باألرقيام توقعيات األداء المسيتقبلٌة ئ  

ة للتقييدم والترشييٌد والمتابعيية وهييً مييا ٌطلييق علٌييه المواانييات التقدٌرٌيية والتييى تعتبيير أداة هاميي

 والرقابة.

  

وٌستند هلا النوع مين التحليً عليى مقارنية األرقيام المحققية فعيال ميع األرقيام المجططية  

التى هانت متوقعة وتقوم بحساب االنحراف عين الجطية ئ وقيد تهيون هيله االنحرافيات إٌجابيا أو 

 سلبا ومثال على للك:

 االنحراف بالدٌنار أرقام محققةدٌنار  1999 دٌنارارقام متوقعة1999 

 5 25555 25555 المبٌعات

 1555 25555 21555 تهلفة البهاعة المباعة

 1555 5555 4555 الربح اإلجمالً

    المصارٌف

 5 555 555 الرواتب
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 155- 955 855 تامٌن

 25- 125 155 إعالنات

 5 555 555 إٌجارات

 15 55 65 نقلٌات

 5- 55 45 تناٌفات

 15 35 45 تفرقةم.م

 155- 2155 2545 مجموع المصارٌف

 895 2855 1955 الربح الصافً

 

 

 

 

 

 

 دراسة الوًة المالي قصير األجل ) رأ  المال العامل ( 

إن دراسيية المرهييا المييالً قصييٌر األجييل وتحلٌلييه تهييدف إلييى دراسيية التغٌييرات التييً تطييرأ علييى 

اولة و البحث عن أسبابها و تأثٌرهيا عليى قيدرة عناصر الموجودات المتداولة و المطلوبات المتد

 المشروع فً سداد التااماته. 

 

 تعريف رأ  المال العامل: 

ٌطلييق اسييم رأا المييال العامييل علييى مجموعيية العناصيير التييً تشييهل الموجييودات المتداوليية و 

 الجاهاة فً مٌاانٌة المشروع . 

 

 مفهوم را  المال العامل الصافي: 

 

السلٌم ٌقتهً أن تهون االستثمارات طوٌلة األجل ممولية بيأموال موهيوعة  إن المنطق         

تحت تصرف المشروع آلجال طوٌلة ، وبأن االسيتجدامات المتداولية )قصيٌرة األجيل( ٌمهين أن 

تمييول بييأموال موهييوعة تحييت تصييرف المشييروع ألجييل قصييٌر .وبتعبٌيير آجيير ٌجييب أن تمييول 

أميا وموال الجاصة والدٌون الطوٌلية والمتوسيطة األجيل( الموجودات الثابتة باألموال الدائمة )األ
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 الموجودات المتداولة والجاهاة فٌمهن أن تهون ممولة بدٌون قصٌرة األجل . 

إن هلا التواان بٌن آجال استحقاق المطلوبات و درجة سيٌولة الموجيودات هيو ميا ٌيدعى         

عملٌة أثبتت أن هلا الحد األدنى من التيواان بقاعدة الحد األدنى للتواان المالً .إال أن التجربة ال

غٌر هاف لهمان اسيتقرار أعميال المشيروع ئ حٌيث ٌمهين أن ٌوجيد بيٌن الموجيودات المتداولية 

بعض العناصر التً تتصف بدوران بطًء ئ مما ال ٌسح بالحصول على األموال النقدٌة الالامة 

مشييروع الوفيياء بالتااماتييه فييً فييً مواعٌييد اسييتحقاق الييدٌون قصييٌرة األجييل ئ فييال ٌسييتطٌع ال

 مواعٌدها. 

وميين جهيية أجييرى إلا حييدث أي تييدهور فييً قٌميية بعييض عناصيير الموجييودات المتداوليية         

)انجفاض قٌمتها(أو عدم تسدٌد بعيض الابيائن اللتاامياتهم تجياه المشيروع، فيلن النتٌجية سيتهون 

جنيب المشيروع الوقيوع فيً مثيل عدم قدرة المشروع على الوفاء بالتااماته تجاه الغٌير، ولهيً ٌت

هلا المأاق  ٌجب أن ٌتوفر له هامش أمان معيٌن ٌمثيل باٌيادة الموجيودات المتداولية و الجياهاة 

 عن الدٌون قصٌرة األجل وهو ما ٌدعى برأا المال العامل الصافً. 

 

 التحليل باستخدام النسب  -ثانياً 

 

الهيم الهائيل مين البٌانيات المالٌية التارٌجٌية ئ ٌنار إلى التحلٌل المالً بأنيه عملٌية تحوٌيل         

المدونة بالقوائم المالٌة )قائمة المرها المالً و قائمة الدجل ( إلى هيم أقيل مين المعلوميات، أهثير 

فائدة لعملٌة اتجال القرار، حٌث ٌعتبر من أفهل األدوات التً ٌمهن استجدامها للحهم على ميدى 

 إدارة المنشأة و هللك للحهم على مدى هفاءة هله اإلدارة.نجاح أو فشل السٌاسات التً ترسمها 

  

وتشهل النسب المالٌة الجانب الهام فً عملٌة التحلٌلئ فتقٌٌم هله النسب إنما ٌسمح للمحلل        

المالً بتحدٌد دوائير النشياط التيً تحتيا  إليى ماٌيد مين التمحيٌص و التحلٌيل، و التحلٌيل الميالً 

 لتفهم العمٌق للعالقات التبادلٌة و المتداجلة بٌن هله النسب. الفعال ٌعنً التفسٌر وا

والجييدٌر بالييلهر أنييه ربمييا تهييون لييبعض النسييب المالٌيية فائييدة تحلٌلٌيية محييدودة، وربمييا ال ٌهييون 

لبعهها أٌية فائيدة ولليك تبعيا  للمجياالت المدروسية، وليلا فيلن المحليل الميالً ٌمهنيه أن ٌعتميد أو 

 ها أقدر على إٌجاد عالقات هامة بٌن األرقام المجتارة اجتٌارا  لهٌا . ٌجتار من النسب ما هان من
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 : هًو النسب المالٌة األهثر داللة وفائدة فً دراسة وتحلٌل المرها المالً 

 

 نسب السيولة: أوال: 

ن وتقٌا هله النسب قدرة المشيروع عليى مقابلية التااماتيه الجارٌية بأصيوله الجارٌية عنيدما ٌحيٌ

 وتشمل النسب التالٌة:مٌعاد استحقاقها 

 

 نسبة التداول:  

تبٌن عدد مرات تغطٌة األصول المتداولة للجصوم المتداولة ئ فهً تقٌا قدرة الشرهة على أداء 

 التااماتها قصٌرة األجل . 

 

 نسبة السٌولة السرٌعة:  

ى بٌيع المجياونئ و تقٌا قدرة المشروع عليى سيداد االلتااميات قصيٌرة األجيل دون االلتجياء إلي

 تعتبر مقٌاسا  متشددا  لقٌاا القدرة على أداء االلتاامات المتداولة . 

 

 نسبة السٌولة المطلقة:  

تفٌد فً قٌاا سٌولة المشروع الفورٌة ئ أي نسبة تغطٌية أمواليه الجياهاة وشيبه الجياهاة لدٌونيه 

 قصٌرة األجل . 
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 نسب الرفة و التغرية: ثانيا: 

 

ة المييالك فييً الهٌهييل المييالً بالمقارنيية بالتموٌييل الييلي مصييدره القييروض وتقييٌا مييدى مسيياهم

المجتلفييةئ فالمنشييات لات النسييب المنجفهيية للرفييع المييالً تتعييرض لدرجيية أقييل ميين الجطيير فييً 

فترات الرهود ولهنها فً نفا الوقت تحقق عوائد منجفهة فً حالة االنتعاش أو روا  السيوقئ 

 ، وتشمل النسب التالٌة:ب المرتفعة للرفع المالًوالعها بالنسبة للمنشات لات النس

  

 الرافعة المالٌة)االقتراض(:  

وتقييٌا النسييبة المئوٌيية لامييوال التييً تييم الحصييول علٌهييا ميين المقرهييٌن إلييى مجمييوع األصييول 

 وتتهمن القروض :الجصوم المتداولة وجمٌع أنواع السندات. 

 

 إجمالً المدٌونٌة /حق الملهٌة:  

 ة بالنسبة للتموٌل بالمدٌونٌةئ وقدرتها على دفع الفوائد. تقٌم موقف الشره

 

 عدد مرات تغطٌة الفوائد:  

تقٌا المدى اللي ٌمهن أن تنجفض إلٌه اإلٌرادات قبل أن ٌفقد الشروع قدرته على مقابلة الفائيدة 

 المستحقة علٌه، بمعنى قٌاا القدرة على جدمة الدٌون طوٌلة األجل. 

 

 نسب النشار: ثالثا: 

 

تقٌا مدى فاعلٌة المشروع فً استجدام الميوارد المتيوفرة لدٌيه وتتهيمن المقارنية بيٌن مسيتوى 

المبٌعات من ناحٌةئ و االستثمار فً األصول المجتلفة مثيل المجياون واليلمم و األصيول الثابتية 

 ، وتشمل:من ناحٌة أجرى

  

 معدل دوران المجاون  

المقدرة. وٌجب أن ٌهون مرتفعا  نسبٌا إلا ميا  ٌقٌا عدد مرات إحالل هلا المجاون جالل الفترة

هانت المنشأة تتعامل فً سلعة مستهلهة أو سرٌعة العطيبئ فيً حيٌن أن هيلا المعيدل ٌهيون أبطيأ 

 بالهرورة إلا ما هانت المنشأة تتعامل فً سلعة معمرة. 
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 معدل دوران األصول الثابتة:  

ئ فللا هان أقل من متوسط الصناعة فٌجيب  تفٌد فً معرفة مدى استجدام الشرهة ألصولها الثابتة

 الحلر فً الموافقة على أي إنفاق رأسمالً جدٌد ٌطلبه رجال إدارة اإلنتا .

  

 معدل دوران مجموع األصول :  

ٌبٌن فً المتوسط عدد المرات التً استجدمت فٌها األصول فً عملٌات الشرهةئ وٌعتبر مؤشيرا  

 ة من هله األصول. للحهم على هفاءة اإلدارة فً االستفاد

 

 متوسط فترة التحصٌل :  

تفٌد فً معرفة سٌاسة التحصٌل فً المشروع لمستحقاته من العميالءئ فيللا هيان هبٌيرا  فمعنياه أن 

سٌاسية التحصيٌل سييٌئة والمشيروع ٌواجيه مشييهالت عوٌصية فيً تحصييٌل مسيتحقاته مين بعييض 

 .العمالء

  

 معدل دوران حقوق الملهٌة:  

من األموال الجاصية عليى تحقٌيق المبٌعيات ئ وارتفياع هيله النسيبة ٌيدل عليى  لدٌناروتبٌن قدرة ا

 ٌدل على هفاءة استجدام األموال الجاصة. 

 

 معدل دوران الابائن وأوراق القبض:  

 ٌقٌا هلا المعدل مدى سرعة تحول األوراق المالٌة وحسابات المدٌنٌن إلى نقدٌة . 

 

 نسب هيكل التكلفة : رابعا: 

 

ا إلى أنها تمثل تدفق مستمر دائم فللا فقد المشروع السيٌطرة عليى عناصير التهلفيةئ ترجع أهمٌته

فلن للك معناه اإلهيرار باألربياح و ربميا فشيل المشيروع وأشيهر إفالسيه ئ وتلعيب نسيب هٌهيل 

 ، وتشمل:التهلفة دورا  هاما  فً الرقابة الداجلٌة على عملٌات المشروع

 

 هامش الربح اإلجمالً:  
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 ش المتوافر لتغطٌة تهلفة جمٌع الواائف الالامة لتحقٌق البٌع النهائً للسلعة. تاهر الهام

 

 نسبة مصارٌف البٌع و التسلٌم:  

 تدل هله النسبة على هفاءة وفاعلٌة عملٌة البٌع فً الشرهة. 

 

 نسبة االهتالك واإلٌجار:  

عناصير أساسيٌة فيً وتفٌد فً معرفة مدى استقطاع الشرهة فً االهتالك و اإلٌجار والتً تمثيل 

 التهلفة التً ٌتطلبها استجدام األصول الثابتة فً المشروع. 

 نسب الربحية: جامسا: 

تعها نسب الربحٌة نتائج تحلٌل النسيب األربعية السيابقة، حٌيث أنهيا تقيٌا ميدى تحقٌيق         

نتيائج المشيروع للمسيتوٌات المتعلقية بيأداء األنشيطة وهٌهيل التهلفية هميا أنهيا تعبير عين محصيلة 

 السٌاسات و القرارات التً اتجلها المشروع فٌما ٌتعلق بالسٌولة و الرفع المالً . 

و الواقع أن جمٌع النسب التً سيبق التعيرض لهيا تاهير بعيض جوانيب و أبعياد الطرٌقية         

التً ٌتم بها تشغٌل المشروع، أما نسب الربحٌية فلنهيا تعطيً إجابيات نهائٌية عين الهفياءة العامية 

 ، وتشمل:ارة المشروعإلد

 هامش الربح على المبٌعات:  

وهً تقٌا النسبة المئوٌة التً ٌمهن أن ٌنجفض بها سعر البٌع قبيل أن ٌحقيق المشيروع جسيائر 

 وهً تتأثر بأسعار البٌع أو التهلفة أو االثنٌن معا .   ،فعلٌة

 

 هامش صافً الربح: )ربحٌة المبٌعات(  

 ٌه الدٌنار الواحدة من المبٌعات من أرباح صافٌة . تشٌر هله النسبة إلى معدل ما تعط

 

 معدل العائد على رأا المال المستثمر :  

تقٌا العائد على مجموع استثمارات المشروع، وٌرجع انجفاض هله النسبة عيادة إليى انجفياض 

هامش الربح على المبٌعات وإلى انجفاض معدل دوران رأا المال المسيتثمر، هميا تسيتجدم فيً 

 األرباح. تجطٌط 

 معدل العائد على حق الملهٌة : ) أسهم ئ أرباح محتجاة(  

وتقٌا العائد على مجموع استثمارات حملة األسهم ئ وٌعد من أهم مؤشرات الربحٌة وللك ألنيه 
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 ٌبٌن حسن تصرف المنشأة تجاه االستثمارات المقدمة من أصحاب الشرهة. 

 

 معدل العائد على حقوق الملهٌة :  

 اا معدل ربحٌة المشروع من استثمار أمواله الجاصة . تهدف إلى قٌ

 

 

 

 

 النسب الهيكلية: سادسا: 

 

 نسبة المدٌونٌة الهاملة:  

تدعى أٌها  االستقالل المالً ألنها تقارن بٌن أموال المشيروع اللاتٌية و األميوال المقترهية مين 

ر بالنسييبة ألمييوال الغٌيير بمجتلييف آجالهييا ئ وتاهيير أهمٌيية إجمييالً الييدٌون المقترهيية ميين الغٌيي

 المشروع الجاصة . 

 

 نسبة المدٌونٌة طوٌلة األجل :  

وتاهيير هييله النسييبة الييدٌون المقترهيية ميين الغٌيير لات األمييد البعٌييد بالنسييبة ألمييوال المشييروع 

 الجاصة. 

 

 نسبة المدٌونٌة قصٌرة األجل :  

مييوال المشييروع وتاهيير هييله النسييبة الييدٌون المقترهيية ميين الغٌيير لات األمييد القصييٌر بالنسييبة أل

 الجاصة. 
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 الموازنات التقديرية:

هً جطة تتناول هل صور العملٌات المستقبلٌة لفتيرة معٌنية هميا أنهيا أداة للتعبٌير عين            

األهييداف والسٌاسييات والجطييط والنتييائج تعييد مقييدما  بواسييطة اإلدارة العلٌييا لهييل قسييم ميين أقسييام 

دة فالمٌاانٌة التقدٌرٌة تعتبر أداة تستجدم فً التعبٌر عين هيدف معيٌن المنشأة باعتباره وحدة واح

 تسعى إلى تحقٌقه إدارة المنشأة. 

وتبٌن المٌاانٌة التقدٌرٌة اإلٌرادات المنتارة والمصروفات المتوقعة وٌمثل الفيرق بٌنهميا اليربح 

 اللي ٌنتار الحصول علٌه. 

قبلٌة الجاصة بهمٌة المجياون مين األجهياة واآلالت هما تتناول المٌاانٌة التقدٌرٌة السٌاسة المست

)على سبٌل المثال( التً تحتفا بهيا المنشيأة حٌيث إن المٌاانٌية التقدٌرٌية عبيارة عين قائمية تبيٌن 

الجطط والسٌاسات المستقبلٌة التً ترسمها اإلدارة لتسٌر على هداها فترة معٌنة من الامن وهً 

 فترة المٌاانٌة. 

 

اءة اإلدارة السييلٌمة للمنشييأة علييى مييدى مييا تتجييله ميين إجييراءات لمواجهيية وتتوقييف هفيي        

الاروف المنتارة حٌث أن تطور حاجات المستهلك والتقدم العلمً والاروف الطارئة هلها تثٌر 

مشييهالت تحتييا  إلييى تييدجل اإلدارة واتجييال القييرارات العاجليية حتييى تييتمهن المنشييأة ميين متابعيية 

ٌقة ٌمهن اسيتجدامها لقٌياا األحيداث المسيتقبلٌة بدقية بالغية بحٌيث نشاطها، غٌر أنه ال توجد طر

ٌمهن اتجالها أساسا  ثابتا  فً وهع المٌاانٌات التقدٌرٌة ولهلا فلنه ٌنبغً أن تاود جطط المنشأة 

بقيدر ميين المرونية ٌسييمح لهيا بمواجهيية مييا قيد ٌطييرأ مين اييروف لييم ٌهين لهييا وجيود عنييد وهييع 

 الجطة. 
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دٌرٌة ال ٌهون سلٌما  إال إلا تمٌا بالمرونة التً تساعد على تغٌٌره هلما دعت وناام المٌاانٌة التق

 الحاجة إلى للك.

ٌُبنى تقدٌر المواانات على حجم المبٌعات المتوقعة، جالل فترة المواانة. ليلا، فهثٌيرا            و 

ٌُطلق على مواانة المبٌعات أنها حجر األساا، أو العامل الحياهم الميؤثر، فيً إعيداد القوائيـم  ما 

التقدٌرٌة للمواانة. وٌرجع السبب، فً للك، إليى اعتمياد تقيدٌرات المبٌعيات عليى السيوق، اليلي 

 "، فً تحدٌد الهمٌة الواجب إنتاجها.Ultimate Governing Factorٌُعّد العامل النهائً المتحهم "

 

 

ٌُعّد عملٌة أساسٌة ولها أولوٌة على          جمٌيع أنيواع التنبيؤات األجيرى.  إن التنبؤ بالمبٌعات 

فالتنبؤ بالمبٌعات طوٌلة األجل ٌساعد على تجطٌط النفقات االسيتثمارٌة )االسيتثمار الرأسيمالً(، 

وٌساعد على تجطٌط المبٌعات قصٌرة األجل. والتنبؤ بالمبٌعات فً األجيل القصيٌر ٌسياعد عليى 

ت السلعٌة المطلوب توافرهيا، والقيوى تحدٌد الهمٌات المطلوب إنتاجها، ومن َثّم تحدٌد المستلاما

 العاملة المطلوب وجودها. 

 

 بحٌث تشمل:  موازنة المبيعاتوتصدر 

 

تحدٌد همً وقٌمً للمبٌعيات المتوقعية، جيالل فتيرة المواانية، مقسيمة إليى فتيرات شيهرٌة وربيع 

 سنوٌة.

 بٌع.تحدٌد المبٌعات المتوقعة تبعا  لاقسام المجتلفة، أو المنتجات، أو مناطق ال

 

 قواعد إعداد موازنة المبيعات

 التنبؤ بالمبٌعات من جالل:

 أ. البٌانات التارٌجٌة للمبٌعات، وقٌاا معدل البٌع فً الماهً. 

 ب. دراسة السوق، ومرونة الطلب على السلع. 

  . درجة المنافسة بٌن الوحدات المجتلفة. 

 د. الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة. 

 هـ. سٌاسة التسعٌر.

 

وتتعييدد الطييرق المسييتجدمة فييً إعييداد تقييدٌرات المبٌعييات، وٌتوقييف اجتٌييار الطرٌقيية           
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 المناسبة على اآلتً:

 

 أ. طبٌعة عمل الوحدة، وحجم نشاطها. 

 ب. تناسب تهلفة التنبؤ بالمبٌعات مع المااٌا، التً تحققها للوحدة االقتصادٌة. 

 جتارة فً التنبؤ.  . توافر الجبرات الالامة، الستجدام الطرٌقة الم

 

 وتعتبر طرٌقة معادلة الجط المستقٌم ) االنحدار ( من أهثر الطرق انتشارا فً تقدٌر المبٌعات

 معادلة الخر المستقيم في تقدير المبيعات: 

      

 ص = أ + ب    

 حٌث 

 ص توهح مقدار المبٌعات. 

 أ تمثل مقدارا  ثابتا  ٌوهح المبٌعات فً سنة األساا. 

 لتغٌر فً هل فترة. ب معدل ا

 ا تمثل الفترة بٌن سنة األساا والسنة التً تقدر مبٌعاتها. 

 

(السيتجرا  معادلية الجيط Microsoft Office( مين )Excelوٌمهن استجدام برنامج )     

المستقٌم للمبٌعات بمجرد إدجال المبٌعات للسنوات السابقة وبعد األجيل بعيٌن اإلعتبيار التقيدٌرات 

 لسوق فً هل قسم.المحتملة عن ا

 

 مثال تربيقي:

 إلا هانت المبٌعات السنوٌة للمشروع للسنوات العشر الماهٌة هما ٌلً:

 حجم المبٌعات السنة

1996 152555 

1997 165855 

1998 185645 

1999 252155 

2555 255555 
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2551 225445 

2552 221555 

2553 235985 

2554 238675 

2555 244965 

 

  2556ستجدام معادلة الجط المستقٌم ) االنحدار ( للتنبؤ بحجم المبٌعات لعام المطلوب: ا

 (، وباتباع الجطوات التالٌة:Excelوبلدجال هله البٌانات فً برنامج )

 نهع المؤشر فً جانة فارغة 

 (Trend( ثم )دالة()function( ثم )دالة()Insertنجتار من قائمة )إدرا () 

 ( known Y’s نالل أحجام المبٌعات فً ) 

 (known X’s نالل السنوات فً ) 

 (new Xفً ) 2556نعبئ رقم  

 ( 262538=) 2556نحصل على حجم المبٌعات المقدر فً عام  
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 أنواع الموازنات التقديرية:

 

 أوال: الميزانية النقدية التقديرية

دميية بنيياءا علييى تقييدٌر اإلٌييرادات وترهييا هييله المواانيية علييى التييدفق النقييدي المتوقييع للفتييرة القا

 والمصارٌف، واهتشاف الفائض أو العجا مسبقا والتحهٌر لمواجهته.

وتبدأ هله المواانة بتقدٌر المبٌعات والمصارٌف من جمٌع األقسام، ثم عمل هشف ٌبيٌن الفيائض 

 أو العجا النقدي فقط.

 

 ثانيا: الميزانية العمومية التقديرية   

ٌرات المحتملة فً األصول والجصيوم للفتيرة القادمية بنياءا عليى التقيارٌر وترها على تقدٌر التغ

 التفصٌلٌة من األقسام المجتلفة.

 

 ثالثا: قائمة الدخل التقديرية:

وتعتمد بشهل أساسً على تقدٌر المبٌعات واإلٌرادات األجرى المحتملة، إهافة إلى المصيارٌف 

 المتوقعة للفترة القادمة.

 

اانة النقدٌة التقدٌرٌة من أهيم المواانيات التيً تهيم اإلدارة ألنهيا تعتبير وسيٌلة وتعتبر المو       

للتنبؤ بمدى هفاٌة المقبوهات النقدٌة لتغطٌة االلتاامات النقدٌة المتوقعية، وأداة للتجطيٌط لتيوفٌر 

وتدبٌر األموال الالامة ) عند وجود عجيا( أو اسيتجدام الفيوائض النقدٌية المحتملية )عنيد وجيود 

 ض (. فائ

 

 



 

arab.com-www.acc 45 

 

 

 

 

 

 

 استخدام الحاسوب في المحاسبة

ال بد من تطوٌر المهارات المحاسبٌة فً استجدام الحاسوب لٌا بالبرمجٌيات المحاسيبٌة فحسيب 

 ( مثل:Microsoftبل باستجدام برمجٌات )

 ( وللك لطباعة التقارٌر الجطٌة والمراسالت المهمة. Wordبرنامج ) 

ة البٌانييات المالٌيية المجتلفيية وتحوٌلهييا لمعلومييات ( وللييك للقٌييام بمعالجييExcelبرنييامج) 

 مفٌدة.

 ( وللك للقٌام بعرض البٌانات المهمة فً االجتماعات Power Pointبرنامج) 

 (ICDLوٌمهن للك من جالل االلتحاق بدورة )

 

 

 


